
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Supporting the Construction of Qualitative Knowledge models

Bessa Machado, V.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bessa Machado, V. (2004). Supporting the Construction of Qualitative Knowledge models. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/supporting-the-construction-of-qualitative-knowledge-models(29790c28-c621-4c7f-8d83-7da0c899c56a).html


Samenvatting g 

Ditt proefschrift betreft het gebruik van modelleren als middel tot leren. Het verdedigt het 
ideee dat de inherente duidelijkheid van een model en de manipulatie van kennis gedurende 
eenn modelleringproces de verwerving van wetenschappelijk redeneren stimuleert. Tevens 
wordtt voorgesteld om een kwalitatieve ontologie te gebruiken als middel ter ontwikkeling 
vann conceptuele kennis door leerlingen. 

Inn hoofdstuk 1 wordt kwalitatief modelleren besproken en wordt een overzicht 
gegevenn van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Verder worden de onder-
werpenn model-inhoud visualisatie en ondersteuning in "articulate knowledge modelling" 
toegelicht.. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de onderzoeksvraag-
stellingenn van deze dissertatie. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de structuur van het bouwen van een model besproken. De 
besprekingg draait hier om drie hoofdpunten: ten eerste het vaststellen van de taken die 
eenn rol spelen bij het modelleren van een systeem en het bijbehorende gedrag middels 
eenn kwalitatief vocabulair, ten tweede het definiren van een methode om de verschillende 
modelingredintenn visualiseren en ten derde het specificeren van effectieve manieren om 
mett die modelingredinten te interacteren. Uit deze discussie worden enkele belangri-
jkee conclusies getrokken. Door gebruik te maken van een rationele taakanalyse kan 
menn de taken identificeren die betrokken zijn bij het ontwerpen van kwalitatieve simu-
latiemodellen.. Onze analyse stelt dat een canonieke set van zeven modellering activiteiten 
dee gehele reikwijdte van activiteiten van kwalitatief model ontwerp omvat. Dit betreft 
dee vaststelling van respectievelijk: entiteiten; attributen; structurele relaties; kwantiteit-
ruimten;; kwantiteiten; scenario's en modelfragmenten. 

Eenn ander belangrijk onderwerp in dit hoofdstuk betreft de visualisatie van de in-
wendigee details van het model. Met betrekking tot dat doel definiren wij een serie van al-
gemenee principes voor de visualisatie van modelingredinten. Hierop baseren wij twee al-
ternatievee visuele organisatiemethoden van modelingredinten. Een benadering bespreekt 
dee unieke rol van bepaalde entiteiten terwijl de andere benadering stelt dat alle modelin-
gredintenn even belangrijk zijn. Er wordt tevens gesteld dat een concrete implementatie 
vann een modelbouw-omgeving uiteindelijk zal bestaan uit "builders", "tools", "graphs", 
"vertices""  en "arcs". De conceptuele basis van deze aanpak wordt ook besproken in dit 
hoofdstuk. . 

Inn hoofdstuk 3 wordt een veldexperiment gepresenteerd met gebruikmaking van 
dee kwalitatieve modelbouw-omgeving HOMER. Het doel van dit experiment was de 
taakanalyse,, zoals besproken in het voorgaande hoofdstuk, te valideren. Tot onze 
geruststellingg volgden alle proefpersonen de impliciete taakuitvoering volgorde zoals 
voorgesteldd door de modelbouw-omgeving. Een uitzondering deed zich voor bij on-
twikkelingg van "quantity spaces". Mogelijke verklaringen hiervoor worden in dit hoofd-
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stukk gegeven. Een andere interessante observatie was dat proefpersonen de behoefte had-
denn om tekeningen te maken van het model om een duidelijker inzicht te verkrijgen. Dit 
suggereertt dat een toekomstige implementatie van de modelbouw-omgeving een teken-
taakk dient te ondersteunen. Tevens werd gezien dat proefpersonen een causaal model van 
hett totale systeemgedrag probeerden te creerden, wat suggereert dat een toekomstige im-
plementatiee tevens een causaal model gezichtspunt dient te ondersteunen. Om een com-
pletee overzicht te krijgen van de bruikbaarheid van de modelbouw-omgeving werd de 
heuristischee evaluatiemethode gebruikt. Een aantal problemen betreffende het proces van 
hethet construeren van kwalitatieve modellen werdduidelijk. Deze werden onderverdeeld 
inn vier klassen: "scoping', "structuring", "representing the model" en "understanding 
model-buildingg concepts". Wij waren in staat te concluderen dat HOMER reeds een hulp-
middell  is dat gebruikers in staat stelt om eenvoudige kwalitatieve modellen te laten creren. 
Echterr het construeren van modellen is een moeilijke taak en het verschaffen van aanvul-
lendee hulpmiddelen is van belang om personen modelbouw-omgevingen zoals HOMER 
optimaall  te laten gebruiken. 

Hoofdstukk 4 bespreekt hoe ondersteuning kan worden geboden bij interactieve 
leeromgeving.. Gebaseerd op een literatuurstudie betreffende softwaresysternen gerela-
teerdd aan het onderwerp van deze dissertatie, trachtten wij de beste kenmerken te identi-
ficerenn van reeds bestaande ondersteuning bij leeromgevingen. Dit alles met als doel om 
dezee in een toekomstige modelbouw-omgeving als hulpmiddelen te includeren. 

Wee concluderen dat domein onafhankelijkheid een uitgebreider hulpsysteem behoeft; 
datt aangezien kwalitatief modelleren geen onderdeel uitmaakt van het standaard curricu-
lumm en ondersteuning met betrekking tot QR-ontologie derhalve opgenomen dient te wor-
den;; dat simulatie resultaten een vorm van feedback zijn en dat het daardoor essentieel 
iss dat het bouwen van een model en het analyseren van simulatie-resultaten in dezelfde 
omgevingg plaatsvinden; en tenslotte dat "pedagogical agents" een nieuw leerparadigma 
vertegenwoordigenn en dat wij in verband hiermee een aantal middelen voorstellen met als 
kenmerkk personificatie en modulariteit. 

Hoofdstukk 5 heeft betrekking op het ontwerp van MOBUM, een prototype 
modelbouw-omgevingg ter constructie van kwalitatieve modellen. Het ontwerp is groten-
deelss gebaseerd op de experimentele evaluatie van HOMER zoals beschreven in hoofd-
stukk 3,waarbij een aantal problemen aangaande user-interface en ondersteuning werden 
gedetecteerd. . 

MOBUMM levert een meer consequente en meer flexibele gebruikersinteractie. Het 
biedtt de mogelijkheid tot simuleren en tot inspectie van de resultaten van deze simulatie in 
nn en dezelfde omgeving. Gebruikersfeedback is hiermee aanzienlijk verbeterd, met name 
doorr middel van een "agent-based engine" welke ondersteuning levert op verschillende 
niveaus,, varirend van het bieden van hulp mbt conceptuele kennis tot het geven van advies 
mett betrekking tot de volledigheid en juistheid van het gebruikte model in elk stadium 
vann het ontwikkelingsproces. Hiermee worden waardevolle suggesties gedaan aan de 
modelbouwer. . 

MOBUMM tevens is uitgerust met de benodigde abstractiehulpmiddelen in de vorm van 
dee "SWAN SketchPad", een teken hulpmiddel om snel en onbeperkte schetsen te maken 
vann een idee. Ook bezit MOBUM de "Causaal Model Builder" welk de leerling toestaat 
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eenn causaal model te specificeren zonder door andere zaken te worden afgeleid. 
Hoofdstukk 5 geeft tevens een samenvatting van het ontwerp en de methodologie welke 

gebruiktt werden voor de implementatie van MOBUM. Speciale aandacht wordt gegeven 
aann de interactieve cyclus betreffende ontwerp, prototype implementatie en evaluatie. 
Hoofdstukk 6 betreft een veldstudie met het nieuwe prototype MOBUM. De belangrijk-
stee conclusies van deze studie worden hier samengevat. Ten eerste concluderen wij dat 
ondersteuningg bij modelbouw een essentieel onderdeel moet zijn van elke leeromgeving 
diee "leren-door-doen" als paradigma heeft. Het ondersteunende systeem dient alleen de 
constructiee van syntactisch correcte modellen te ondersteunen.Het dient kennis te bezitten 
aangaandee het modelbouwprocess en de actuele status van het model op ieder moment. 
Hett dient syntaxis overstijgende hulp te bieden en het dient gemakkelijk te gebruiken te 
zijnn voor beginners en gevorderden. 

Onzee tweede belangrijke conclusie aangaande het onderzoek van deze dissertatie be-
troff  het ontwerp van de gebruikersinterface. Er werd een experiment verricht met als doel 
dee gebruikers indrukken te evalueren aangaande gebruikersinterface in het algemeen en 
inn vergelijk met de gebruikersinterface van HOMER. 

Dee conclusie was dat de interface van MOBUM als zijnde significant beter werd gek-
walificeerd.. Dit geeft ondersteuning aan de visualisatie principes zoals beschreven in 
hoofdstukk 2. 

Hoofdstukk 6 besluit met suggesties voor verbetering in toekomstige implementaties 
vann modelbouw-omgevingen ten behoeve van kwalitatieve modellen. 

Hoofdstukk 7 sluit deze dissertatie af. Het vat de situatie aan het begin van dit on-
derzoeksprojectt samen en bespreekt de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. De 
dissertatiee eindigt met enkele suggesties voor toekomstige ontwikkelingen en verdere ver-
beteringen. . 
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